
Eski binalardaki kat tavanlar› genellikle
dik meyillidir ve ›s› yal›t›mlar› olmad›¤›
için alt›ndaki odalarda ›s› kayb› çok fazla
olmaktad›r. Zeminin düzeltilmesi s›ras›nda
›s› yal›t›m› uygulanmas›nda yarar vard›r.

Düzeltme Katman›
Meyilli zeminler bir dengeleme katman›
ile düzeltilirler. 

Ço¤unlukla volkanik tafllardan elde edilen
bir kuru zemin döflemesi uygulan›r. Bu
malzeme yüksek s›cakl›klarda kabart›lm›fl
olup, odadaki nemi çekmeme özelli¤ine
sahiptir.

Do¤ru Döfleme Yap›s›
Döfleme yap›s› için çeflitli yöntemler
aras›nda seçim yap›labilir. Bunlar farkl›
montaj yükseklikleri ile ›s› ve ses koruma
özellikleri bak›m›ndan birbirlerinden
ayr›l›rlar. Üst yap›lar 25 ile 55 cm
aras›nda konstrüksiyon yüksekliklerine
ulaflabilirler. Hangi döfleme yap›s›n›n sizin
durumunuza en uygun olaca¤›n› uzmanla-
ra dan›fl›n.

Su Buhar›n›n Da¤›l›m›
Binan›n hasar görmemesi için afla¤›daki
hususu göz önünde bulundurmal›s›n›z.
Komflu odalar aras›ndaki farkl› s›cakl›klar
ve buna ba¤l› oluflan farkl› buhar bas›nc›,
su buhar›n›n (örne¤in oda nemi) gezmesi-
ne neden olur. 

Bu su buhar› da¤›l›m› duvarlar›n ve kat
tavanlar›n›n içinden gerçekleflir. Sonuçta
bina aksam› nem alarak hasara u¤rayabi-
lir. Bu nedenle, masif kat tavanlar›na kuru
bir zeminin monte edilmesinden önce,
conta folyolar› serilir. Folyolar uçlar›ndan
20 cm kadar üst üste bindirilmelidir.
Folyo, betondaki nemin yer de¤ifltirmesini
önler. Kuru zemin malzemesi folyo üzeri-
ne yerlefltirilir.

Kuru Zemin Malzemesi 
Kuru zemin malzemesi her yerde en az 20
mm kal›nl›kta olmal›d›r. Malzemeyi bir
tahta lata ile da¤›t›n ve eflit kal›nl›kta bir
tabaka oluflturacak flekilde çekin.

Duvarlara çepeçevre uygulanacak yal›t›m
fleritleri ayak seslerinin iletilmesini engel-
ler. Madeni elyaftan üretilen yal›t›m mal-
zemesinden 10 mm kal›nl›¤›nda, konstrük-
siyon yüksekli¤ine uygun fleritler kesin.

Kuru Döfleme Plakalar›
Kullan›m amac›na göre plakalar, yal›t›m
tabakas›z olarak döflenebilece¤i gibi,

üzerinde sert köpükten gizli bir yal›t›m
tabakas› bulunan ba¤lant› elemanlar› ile
de döflenebilir. Önceden haz›rlanm›fl olu-
klar ve diller montaj› kolaylaflt›r›r. 

Kuru plakalar, alt zemin plakalar› için özel
olarak kullan›lan yap›flt›r›c›yla birbirine
birlefltirilir. Yap›flt›r›c›, kartufllu bir el
tabancas› ile sürülür.

Do¤ru Kesim
Plakalar› kesmek için elektrikli bir k›lte-
stere veya ayakl› testere kullan›n.
Elemanlar› kesintisiz döfleyin. Bir s›radan
artan parçay› bir sonraki s›ran›n bafllang›ç
parças› olarak kullan›n. Ba¤lama eleman-
lar›nda çapraz birleflim yerleri

oluflmamas›na dikkat
edin. Birleflme yerinin
kayma miktar› en az 25
cm olmal›d›r. Gerekli
miktar›, ilk s›ray› buna
göre kesmek suretiyle
elde edebilirsiniz.
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Kap› bölgesinde kuru zemin malzemesinin
ve kuru alt zeminin derinlefltirilmesi
gerekir. Yal›t›lm›fl elemanlarda bir tahta
ç›tay› s›tropor flerit üzerine koyun, ç›taya
yap›flt›r›c› sürün ve üzerine h›zl› montaj
vidalar›yla plakalar›n al›nlar›n› vidalay›n.

Plakalar, gizli yal›t›m yap›lmaks›z›n kuru
zemin malzemesi üzerine döfleniyorsa,
tahta ç›tay› zemin malzemesinin içine
bast›r›n ve üzerine plaka al›nlar›n›
yap›flt›r›c› ve h›zl› montaj vidalar›yla sabit-
leyin.

Eski Ahflap Zeminler Üzerine
Kuru Montaj Plakalar›
Döflenmesi
Öncelikle, yumuflak ve ince bir ara kat
(örn. karton ile) at›l›r. Bu sayede, kuru
montaj birlefltirme elemanlar›n›n ve kuru
alt zeminin döflenmesinden önce küçük
engebeler giderilmifl olur. 

Beton Üzerinde Kuru Zemin
Kuru zemin döflemesi do¤rudan düz ham
kaplama üzerine veya kuru bir dengeleme
zemini üzerine yerlefltirilebilir. Plakalar
yap›flt›r›c› ile birlefltirilir. Özel bir çekme
kolu da montaj s›ras›nda size yard›mc›
olur.

Kuru Montaj Plakalar›n›n
Döflenmesi
Döfleme ifllemine soldan bafllay›p sa¤a
do¤ru devam etmeniz iyi olur. 

‹flleme kap›dan bafllay›n ve plakalar›
odan›n içine do¤ru ilerleyerek döfleyin.
Plakalar›n oluklar›n› ve dillerini montaj
yard›mc› aletleri ve bir kauçuk çekiçle
s›k›ca birbirine geçirin. Entegre bir takoz
tahtas› dilleri korur. Plakalar› birlefltirirken
vücudunuzun a¤›rl›¤›n› vererek alt zemine
kuvvetle bast›r›n. Döflemenin son s›ras›
montaj aletinin sap›, plaka ile duvar
aras›ndaki birleflme yerine bir manivela
gibi sokularak elemanlar› birbirlerine
bast›rmak suretiyle iyice içeriye itilir.

Birleflme Yerlerinin
Doldurulmas›
Plakalar›n al›nlar›ndan taflan yap›flt›r›c›y›
ara dolgu macunu olarak kullan›n. Yeterli
miktarda yap›flt›r›c› taflmam›flsa biraz
yap›flt›r›c› ekleyip bir ›spatula yard›m›yla

birleflme yerlerini doldurun. Eleman
al›nlar›n› yap›flt›r›c› ile doldurarak, elem-
anlara birleflme yerlerinde ek bir sabitlik
kazand›rm›fl olursunuz.

Ölçmek için: Çubuk metre, ka¤›t, kalem
Kuru dökme zemin malzemesini çekmek için: Tahta lata 
Yal›t›m fleritlerini kesmek için: Solunum koruyucu maske, maket b›ça¤›
Plakalar› kesmek için: Ayakl› testere veya k›ltestere
Plakalar› birlefltirmek için: Montaj yard›mc›s›
Birleflme yerlerini doldurmak için: Metal ›spatula
Plaka al›nlar›n› kap›lara vidalamak için: H›zl› montaj vidalar›, tornavida
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